DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Dunaújváros, Városháza tér 1.
(06-25) 544-203
E-mail:penzugyi@pmh.dunanet.hu
MEGHÍVÓ
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pénzügyi Bizottság

2018. 11.13.(kedd)

16:00 órai kezdettel

rendkívüli nyílt ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. Földszinti díszterem
Nyílt napirendek:
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-IX. havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Cserna Gábor polgármester
Előadó:
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
Pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018.
évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki
melléklettel.
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó:
Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött
felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások
átvezetése a költségvetési rendeleten.

3. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2019. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előadó:
Dr. Sürü Renáta jegyző
Előkészítő: Kozma Csilla belső ellenőrzési osztályvezető
Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet előírja, hogy az ellenőri munka megtervezéséhez a belső
ellenőrzési vezető éves ellenőrzési tervet készít.
A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési tervet megküldi a jegyző részére a tárgyévet
megelőző év november 30-áig, melyet a képviselő-testület december 31-éig hagy jóvá.
Az előterjesztés tartalmazza a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzatok, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2019. évi éves ellenőrzési tervét.
4. Javaslat a téli rezsicsökkentés dunaújvárosi végrehajtása érdekében ajánlattevők
körének kiválasztására
Előadó:
Dr. Molnár Attila - aljegyző
Előkészítő: Dr. Molnár Attila - aljegyző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
Pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről
szóló 1364/2018. (VII.27.) számú Korm. határozatban megfogalmazottak, továbbá az
ehhez a Magyar Államkincstár által kibocsátott „Eljárásrend” alapján a helyi
önkormányzatoknak ki kell választania azon vállalkozást/vállalkozásokat, ahol az igényelt
fűtőanyagot az igénylők átvehetik.
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel, Ruszin és Roma Nemzetiségi
Önkormányzatok részére nyújtott támogatási összeg felhasználásáról szóló
elszámolás elfogadására
Előadó:
Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető
Előkészítő: Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző
Meghívott: Modrzejewska Ewa DMJV Lengyel NÖ elnöke
Mudra József DMJV Ruszin NÖ elnöke
Hosszú János DMJV Roma NÖ elnöke
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. évben mindösszesen 300 ezer Ft (100 ezer
Ft/nemzetiségi önkormányzat) összegű támogatást nyújtott Dunaújváros MJV Lengyel,
Ruszin és Roma Nemzetiségi Önkormányzatai részére a 2017. évi Nemzetiségi Nap
lebonyolítására. Az elszámolás összesítő tábláját, valamint a csatolt számlákat a
Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben lévőnek minősítette.
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát és Szerb Nemzetiségi
Önkormányzatok részére nyújtott támogatási összeg felhasználásáról szóló
elszámolás elfogadására
Bojér Éva személyügyi és működtetési osztályvezető
Előadó:
Előkészítő: Burkovics Otilia titkársági igazgatási ügyintéző
Meghívott: Miskolczi László DMJV Horvát NÖ elnöke
Benkovics Nóra DMJV Szerb NÖ elnöke
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzata 2017. évben mindösszesen 200 ezer Ft (100 ezer
Ft/nemzetiségi önkormányzat) összegű támogatást nyújtott Dunaújváros MJV Horvát és
Szerb Nemzetiségi Önkormányzatai részére a 2017. évi Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek
Egyesülete fennállásának 40. évfordulója alkalmából szervezett Nemzetiségi Nap
lebonyolítására. Az elszámolás összesítő tábláját, valamint a csatolt számlákat a
Költségvetési és Pénzügyi Osztály ellenőrizte és rendben lévőnek minősítette.
7. Javaslat önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé.

közüzemi

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Moravecz Attila – osztályvezető
Mlinkó Gabriella – ügyintéző
Meghívott: Neszmélyi Loránd – DVCSH Kft. képviselője
Véleményező bizottságok:
a pénzügyi bizottság
2018.11.13.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A DVCSH Kft. tizenegy volt bérlő esetében igazolta, hogy az önkormányzati
bérleményekben keletkezett közüzemi tartozások nem behajthatók. További tizennyolc
kiköltöztetett bérlő tartozása 100.000 Ft alatti, amelyeknek a végrehajtási költsége, olyan
magas lenne, hogy nem érdemes érvényesíteni a követeléseket. A távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdése értelmében a tulajdonos egyszerű
(sortartó) kezesként felel a bérlő által felhalmozott távhő-szolgáltatási díj megfizetéséért.
Előadó:

8. Javaslat a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás

iránti

kérelmének elbírálására
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Hum László ügyintéző
Meghívott: Horváth Zoltánné kuratóriumi elnök
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018. 11. 13.
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány 100.000.- Ft összegű támogatást kér a már
tradíciónak számító Fenyőfadíszítő Jótékonysági Verseny lebonyolításához, konkrétan a
fenyőfák megvásárlásához.
Előadó:

9. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak
2019. évi béren kívüli juttatására
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
Meghívott: Varga Anna Éva a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója
Bölcskei Anna az ESZI intézményvezetője
Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója
Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője
Őze Áron a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója
Farkasné Vörös Magdolna a GESZ igazgatója
Tóth Éva a József Attila Könyvtár Dunaújváros igazgatója
Hatvaniné Sáfár Erzsébet a Bölcsődei Dolgozók Szakszerv. képviselője
Tóthné Héger Katalin a Független Egészségügyi Szakszerv. képviselője, a
KIÉT elnöke
Takács Gabriella az Útkeresés Segítő Szolg. Közalkalmazotti Tanács elnöke
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 11. 13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018. 11. 13.
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi,
igazgatási
és
jogi
bizottság
2018. 11. 13.
Előadó:

gazdasági

és

területfejlesztési
2018. 11. 13.

bizottság

A napirendi pont rövid tartalma:
A Közgyűlés 724/2017. (XI. 16.) határozata alapján az önkormányzat fenntartásában lévő
intézményekben foglalkoztatottak 2018. évben havi nettó 5.000.- Ft béren kívüli juttatásban
részesülnek. Az intézmények vezetői, az intézményekben tevékenykedő szakszervezetek
vezetői az intézményekben dolgozók 2019. évi béren kívüli juttatását kezdeményezték. Az
előterjesztésben valamennyi önkormányzati intézményben dolgozó béren kívüli juttatására
teszünk javaslatot 2019. január 1-től december 31-ig. A határozati javaslat szerint a nettó
5.000.- Ft/hó/fő értékű béren kívüli juttatás 56.054.220.- Ft kiadást jelentene
önkormányzatunk számára.
10. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási
szerződés módosítására
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző
Meghívott: Dr. Mészáros Lajos a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet főigazgatója
Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
2018. 11. 13.
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Közgyűlés 616/2015. (XI. 12.) határozata alapján a Szent Pantaleon KórházRendelőintézet 189.000.000.- Ft visszatérítendő támogatásban részesült 2015
decemberében, melyből 2016 decemberében visszafizettek 71.105.121.- Ft-ot. A módosított
támogatási szerződés értelmében a támogatás felhasználásának véghatárideje 2018.
december 31. napja. A visszatérítendő támogatást a felhasználás véghatáridejétől számított
24 havi egyenlő részletben köteles a Kórház visszafizetni azzal, hogy bármikor jogosult akár
egy összegben is kiegyenlíteni a még fennálló tartozását. A Kórház főigazgatója kérte a
támogatás felhasználásának véghatáridejét 2019. december 31. napjára módosítani.
Előadó:

11. Javaslat a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepi műsorra és annak költségeire
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.11.13.

Előadó:

pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: 2019. január 22-én a Magyar Kultúra Napján tartandó
ünnepi koncertre a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola javaslata alapján egy jazzquintet meghívását javasoljuk. A koncert keretében a polgármester úr vagy alpolgármester
úr átadja a Pro Cultura Intercisae díjat. A műsor költsége bruttó 320.000,- Ft. A kiadásokra
a költségvetési rendelet 5. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” rovat dologi
kiadások sora nyújthat fedezetet.
12. Javaslat a Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2018. évi támogatására
Dr. László Borbála osztályvezető
Előadó:
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Péter Kata ügyintéző
Meghívott: Perjés András elnök, Fejér Megyei Diáksport Egyesület
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018. 11. 13.
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A Fejér Megyei Diáksport Egyesület elnöke, Perjés András azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy az idei évben is támogassuk a „Fejér megye jó tanulója – jó
sportolója” elismerés átadására szervezendő díjátadó ünnepséget. A kérelmezett összeg
(150.000 Ft) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
13. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a
közoktatási és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013.
(XI.22) önkormányzati rendelet módosítására
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály vezetője
Péter Kata intézményigazgatási ügyintéző
Meghívottak:Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese
Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője
Előadó:

Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
igazgatója

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
pénzügyi bizottság
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság

2018. november 13.
2018. november 13.
2018. november 13.
2018. november 13.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2018. november 13.

A napirendi pont rövid tartalma: A Zalagast Kft-vel kötött vállalkozói szerződés alapján
minden év január 1-jén a szolgáltatás díja megemelkedik a szerződés külön módosítása
nélkül. A Zalagast Kft. megküldte áremelési javaslatát az intézményi térítési díjak
módosítására, az előterjesztés ennek megtárgyalására és a döntés meghozatalára irányul.
14. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó
szolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítása (2018. április-december hónap)
megkötésére
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató DVG Zrt
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Önkormányzata a DVG Zrt. útján látja el közfeladatait évente kötendő
szolgáltatási keretszerződés alapján. A szerződésben meghatározott út és járdaburkolatok felületi
javítása, karbantartása (XIV.) feladatra jóváhagyott előirányzat mértéke előreláthatólag nem elegendő
a feladatok zökkenőmentes ellátására, mely a szerződés 4. számú módosítását indokolja.
Előadó:

15. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
elfogadására, az eljárás megindítására
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke
Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző
Rontó Mónika közbeszerzési ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
2018.11.13.
Pénzügyi Bizottság
2018.11.13.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.11.13.
Városüzemeltetési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
2018.11.13.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
üzemeltetésében lévő Dunaújváros közvilágítási hálózat energia ellátásáról szóló
Előadó:

szerződés 2019. január 31-én lejár. Jelen előterjesztés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás
megindítására irányul.
16. Javaslat gazdasági szereplők kiválasztására Dunaújváros Megyei Jogú Város
szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó
tervek elkészítésére
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Varga Géza ügyintéző
Meghívott: Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Jelen előterjesztés Dunaújváros Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének dunai
sodorvonali vezeték rekonstrukciójának tervezése vonatkozásában a gazdasági szereplők
kiválasztására tesz javaslatot.
Előadó:

17. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt
keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú
projekt a pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs -elnök vezérigazgató DVG Zrt.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város
Kialakítása” című projekt keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának
kivitelezése tárgyú projekt a pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására tesz javaslatot.
Előadó:

18. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására,
kapcsolódó forrás biztosítására

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközműhálózat fejlesztése projekt végrehajtásához a Közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek alapján
megbízási szerződés köttetett a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a projektmenedzsment tevékenység
ellátása tárgyában, mely szerződés hosszabbbítása vált indokolttá. Az előterjesztés a szerződés
hosszabbítására, forrás biztosítására tesz javaslatot.
Előadó:

19. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt megvalósítási
időszakára irányuló műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés
aláírására
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Modern Városok Program keretén belül
megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú
szerződés aláírására tesz javaslatot.
20. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt megvalósítási
időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés
aláírására
Előadó:
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Modern Városok Program keretén belül
megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt 2019. évi megvalósítására vonatkozó,
projektmenedzseri feladatok ellátása tárgyú szerződés aláírására tesz javaslatot.

21. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló közbeszerzési
tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás
biztosítására
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Vincze Márta ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló víziközműhálózat fejlesztése projekt végrehajtásához a Közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek alapján
megbízási szerződés köttetett a Vasmű u.41. Irodaház Kft-vel a közbeszerzési tevékenység ellátása
tárgyában, mely szerződés hosszabbbítása vált indokolttá. Az előterjesztés a szerződés
hosszabbítására, forrás biztosítására tesz javaslatot.
Előadó:

22. Javaslat - a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatti
időszakra - a Dunaferr Sportegyesület, valamint a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda
Egyesület támogatására
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)
Kiss Attila úszószakosztály elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)
Koszi Ferenc DFVE elnök (2400 Dunaújváros, Építők útja 9.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Sportegyesület, valamint a Dunaújvárosi
Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatához, hogy a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának
idejére a sárbogárdi és az iváncsai uszodában tartandó edzéseik finanszírozásához anyagi
támogatást biztosítson.
23. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatására
Előadó:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Koszi Ferenc DFVE elnök (2400 Dunaújváros, Építők útja 9.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke
azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a 2018. november 10-én Kirishiben
megrendezett Szuper Kupa utazási, vízum és szállás költségeihez 1.200.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosítson.
Előadó:

24. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására
gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)
Kiss Attila szakosztály elnök (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.)
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának elnöke
azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy a Fabó Éva Sportuszoda felújításának
időtartama alatt, az úszók korosztályos versenyeinek költségeihez 1.250.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatást biztosítson.
Előadó:

25. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő
támogatására – 2019. évre
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Mátyás Gábor elnök, Dunaferr SE
Kalácska András elnök, Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
Előadó:

Nyakacska Zsolt ügyvezető,Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.

Boda Gábor elnök, Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE
Móri Imre elnök, Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület
Tiger Szabolcs elnök, Dunaújvárosi Egyetem Diák SE
Baráth Artur elnök, Újvárosi Hokillák SE
Varga Gabriella elnök, Danubius KSE
Pók Ferenc elnök, Dunaújvárosi Atlétikai Club
Erős István elnök, Titán Sportegyesület
Oláhné Hingyi Zita elnök, Duna-Pent Női Kézilabda SE
Azari Zsolt ügyvezető, Dunaújvárosi Jégkorong Kft.
Vígh György elnök, Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE
Kováts András elnök Angels Női Jégkorong SE
Tomanóczy Tibor ügyvezető, DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlésének
1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdetett a sportszervezetek és
sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos
felhasználására. A pályázatokat 2018. október 31-ig kellett benyújtani a Vagyonkezelési
Osztályra a 2019. évi támogatásokra vonatkozóan. A pályázatok elbírálása a beadási
határidő lejártát követő 30 napon belül történik.
26. Javaslat Kiss Balázs támogatási kérelmével kapcsolatosan

Előadó:
vagyonkezelési osztályvezető
Előkészítő: dr. Vántus Judit osztályvezető
Kemenczei Anett ügyintéző
Meghívott: Kiss Balázs (bzkiss20@gmail.com)
Mátyás Gábor Dunaferr SE elnök (2400 Dújv., Eszperantó út 4.)

Pető Zsolt Dunaferr SE kajak-kenu szakosztály elnök (2400 Dújv., Eszperantó út 4.)

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Kiss Balázs a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztályának
tagja, azzal a kérelemmel fordult Polgármester Úrhoz, hogy karriere magasabb szintre
jutásához, valamint a 2019. évi olimpiai kvóta megszerzéséhez Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást biztosítson
27. Javaslat a Dunaújvárosi
munkatervének elfogadására

Kistérségi

Turisztikai

Nonprofit

a pénzügyi bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző
Előadó:

Kft.

2019.

évi

Meghívott: Kiss András ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
13ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
megküldte a 2019. évi működésére vonatkozó munkatervét, elfogadásra.
28. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek
finanszírozására az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Vántus Judit osztályvezető
Sebestyénné dr. Tóth Judit ügyintéző
Meghívott: Rácskai József vezérigazgató, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.
(4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a Dunaújvárosi Úszóegyesületek Élményfürdő használata miatt az
üzemeltetési költségek havonta 9.700.000,-Ft+Áfa összeggel növekednek és egyszeri
költségként 4980.000,-Ft+Áfa merül fel a csúszda bontása miatt. A társaság a
többletköltségek megfizetését kéri az önkormányzattól, tekintettel arra, hogy az úszóknak
biztosított szolgáltatás nem profilja az Élményfürdőnek és a szolgáltatási koncessziós
szerződést sem annak ismeretében kötötte, hogy plusz szolgáltatást kell biztosítania a
következő 6 hónapra. A hőcserélő bővítése, sátor felállítása, bontása és 6 havi bérleti díja
a DVG Zrt. árajánlatában foglaltak szerint mindösszesen 14.284.869,-Ft+Áfa.

Előadó:

29. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program-TOP
projektek vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosítására
Előadó:

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő:
Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:
Mádai Balázs ügyvezető, Vasmű u. 41. Irodaház Kft. , 2400
Dunaújváros, Vasmű u. 41., dvgzrt@dvgzrt.hu
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016-ban közfeladatellátási szerződést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program,
valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében. A szolgáltató
kezdeményezésére az elmúlt időszakban lezajló szervezeti változások okán végzett
felülvizsgálat alapján javasolt a szerződés módosítása.
30. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára

AZ ELŐTERJESZTÉS HÉTFŐN 16 ÓRÁIG KERÜL A BIZOTTSÁGI FAKKOKBA!
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Hévizi Andrea településrendezési ügyintéző
Meghívott: DVN Zrt. részéről ügyvezető igazgató, Sági Péter
Véleményező bizottságok:
2018.11. 13. rk.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
2018.11. 13. rk.
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
2018.11. 13. rk.
Pénzügyi Bizottság
2018.11. 13. rk.
A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára, a polgármester felhatalmazása a
Támogatási szerződés és egyéb dokumentumok aláírására.
Előadó:

31. Javaslat Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosításának
elindítására
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
a Pénzügyi bizottság
2018.11.13.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 7. §-a kimondja, hogy a stratégiát
négyévente át kell tekinteni, és ha szükséges módosítani. A város hatályos Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (továbbiakban ITS) és az Integrált Területfejlesztési
Előadó:

Programja nincs teljes összhang, ezért az ITS módosítása szükséges.

32. Javaslat a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási
szerződés módosítására
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnök
a Pénzügyi bizottság elnöke
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre – osztályvezető
Kárgli Rita - településrendezési ügyintéző
Meghívott: Sztankovics András közös képviselő
2400 Dunaújváros Duna sor 11. 3/3.
Véleményező bizottságok:
a Gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
a Pénzügyi bizottság
2018.11.13.
az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Dunaújváros MJV Közgyűlése a 737/2017. (XI.16.) határozatával döntött a Gagarin tér 7-11
Társasház árkádfelújításának támogatásáról. A felújítás során nem várt kiadások merültek
fel, ezért a Társasház képviselője kérte a támogatási szerződés 8. pontja szerint, hogy
módosuljon a támogatás összege.
Előadó:

33. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című
projekt tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A projekt megvalósítása során a felek között megkötött szerződéseket a Támogatói Okirat
módosítására való tekintettel módosítani szükséges, illetve új szerződéseket kell kötni a
projekt megvalósításához szükséges tevékenységek biztosítása érdekében.
Előadó:

34. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére.
Előadó:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Rauth Tekla pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az MVP-s projektek tekintetében a PR-Marketing tevékenység ellátását haladéktalanul meg
kell kezdeni. A projektek nyilvánosságának biztosításához szükséges in-house
szerződéseket a Felek között ennek érdekében meg kell kötni.
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz
kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatása” című projekt tárgyában a
projekt megvalósításához szükséges – feltételes – szerződések megkötésére
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző
Meghívott:: Mádai Balázs ügyvezető igazgató
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: Modern Városok Program keretében a Baracsi úti
Arborétum vonatkozásában projektmenedzsmenti szerződést kell kötni a projekt
megvalósításához szükséges tevékenységek biztosítása érdekében.
Előadó:

36. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt
tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző
Meghívott:: Mádai Balázs ügyvezető igazgató
Előadó:

Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Városok Program keretében a Szalki-szieget
rekreációs célú fejlesztének vonatkozásában a Felek között megkötött szerződéseket a
támogatási okirat módosítására tekintettel módosítani szükséges, illetve az új
szerződéseket meg kell kötni a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek
biztosítása érdekében.
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. közötti
megbízási szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó,
Dunaújvárosi szálloda című projekt Megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítése érdekében
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző
Meghívott:: Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma: A Modern Város Program Dunaújvárosi szálloda című
projekt tekintetében Támogatói Okirat megkötéséhez szükséges Megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése szükséges.
Előadó:

38. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat vonatkozásában
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea ügyintéző
Meghívott:: Mádai Balázs ügyvezető igazgató
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.
Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
Előadó:

pénzügyi bizottság
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

2018.11.13.
2018.11.13.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Közgyűlése 524/2018.(X.18.) határozatában
döntött a TOP-6.1.4-16 számú pályázaton való indulásról és konzorciumi szerződés
megkötéséről az Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakításának céljából. A
konzorciumi szerződésben szereplő támogatási kérelem címének módosítása vált
szükségessé „Aquantis Látogatóközpont kialakítása” címre.
39. Javaslat árajánlatkérések bekérésére a DUNA-MUNKA-TOP projektben 2019. első
félévben megvalósítandó rendezvények szervezése érdekében
Előadó:
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Előkészítő: Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs ügyintéző
Meghívott:
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018. 11. 13.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság
2018. 11. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma:
A DUNA-MUNKA-TOP projekt működése kapcsán létrejött Foglalkoztatási Fórum és
Foglalkoztatási Paktum 2019. évi tavaszi ülése, az Irányító Csoport 2019. I. félévi ülései,
valamint a munkacsoport értekezletek rendezvényszervezési feladatainak ellátása
érdekében árajánlatok bekérésére van szükség.
40. Javaslat
a
TOP-6.1.5-15
Gazdaságfejlesztés
ösztönzését
szolgáló
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának aláírására
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető -Vasmű u.41. Irodaház Kft.
Szilvai József Attila vezérigazgató -Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
2018.11.13.
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 azonosító számon regisztrált “Gazdaságfejlesztés
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban” projekt megvalósítására vonatkozó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.sz. módosításának aláírására irányul.

Előadó:

41. Javaslat az MVP keretében “A Radari Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában

szükséges szerződésmódosításokra
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető - Vasmű u.41. Irodaház Kft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a MVP “A Radari Sporttelep fejlesztése” projekttel kapcsolatban
szükségessé vált szerződésmódosítások véleményezésére irányul.

Előadó:

42. Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum
megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt
előkészítő szakasz szerződéseinek módosítására
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető - Vasmű u.41. Irodaház Kft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13
A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekt előkészítési szakasz szerződéseivel
kapcsolatban szükségessé vált módosítások véleményezésére irányul.
Előadó:

43. Javaslat az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum

megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója”
“Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötésére

projekt

a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető
Sipos Réka ügyintéző
Meghívott: Mádai Balázs ügyvezető - Vasmű u.41. Irodaház Kft.
Véleményező bizottságok:
pénzügyi bizottság
2018.11.13
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2018.11.13
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018.11.13
Előadó:

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

2018.11.13

A napirendi pont rövid tartalma:
Az előterjesztés a MVP “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekt “Fürdőpark kialakítása” projektelem
megvalósításához szükséges szerződések véleményezésére irányul.
44. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Tatár Zsolt)

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Tatár Zsolt károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. szeptember 18-án a Dunaújváros, Bocskai István
u. 22-24. szám között parkolt gépjárműre ráesett egy letörött faág, melynek következtében
az autó több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV
Önkormányzatával szemben.
45. Javaslat kártérítési igény elbírálására (Pajor Tamás Viktor)

Előadó:
jogi és közgyűlési osztályvezető
Előkészítő: dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető
dr. Horváth Petra ügyintéző
Meghívott: Pajor Tamás Viktor károsult
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2018. 11. 13.
pénzügyi bizottság
2018. 11. 13.
A napirendi pont rövid tartalma: 2018. szeptember 21-én a Dunaújváros, Mohácsi
utcában helyben álló gépjármű alatt beszakadt az aszfalt, melynek következtében az autó
több helyen megsérült. A károsult vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV
Önkormányzatával szemben.

Dunaújváros, 2018 november 9.

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

